
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

   

  

 Tartuntatautilain 58 h §:n mukainen suunnitelma  

Jos kunnan tartuntatautien torjunnasta vastaava toimielin tai aluehallintovirasto on tehnyt 
tartuntatautilain 58 d § 1 momentissa tarkoitetun päätöksen, asiakkaille ja osallistujille 
tarkoitettujen tilojen hallinnasta vastaavan ja niitä toiminnassaan käyttävän toimijan on laadittava 
kirjallinen suunnitelma siitä, miten se toteuttaa päätöksessä asetetut velvollisuudet ja rajoitukset. 
Suunnitelma on siihen sisältyviä henkilötietoja lukuun ottamatta pidettävä tilassa asiakkaiden ja 
toimintaan osallistujien nähtävillä. 

Tilan tai liikkeen nimi 

Suunnitelman laatimispäivä Suunnitelma on viimeksi päivitetty 

Henkilö, joka vastaa tästä suunnitelmasta ja sen 
päivittämisestä 

Vastuuhenkilön puhelinnumero 

1. Suunnitelma tilojen käytöstä

Tartuntatautilain 58 d § 1 momentissa tarkoitettu päätös velvoittaa toimijoita ja tilanhaltijoita 
järjestämään tilojen käytön siten, että asiakkaiden ja toimintaan osallistuvien sekä seurueiden  

lähikontaktin aiheuttamaa tartunnan riskiä voidaan ehkäistä.  

Toimija voi toteuttaa velvoitteensa asiakasmäärää rajoittamalla, asiakaspaikka- tai  

tilajärjestelyin taikka muulla toimintansa erityispiirteet huomioon ottavalla tavalla. 

Toimija voi edellyttää 58 i §:n mukaisesti yli 16-vuotiailta asiakkailta ja toimintaan 
osallistuvilta koronatodistuksen esittämistä, jolloin rajoitukset eivät
koske kyseistä tilaa tai toimintaa.

Tilojen asiakasmäärän rajoittaminen 

Tilojen asiakaspaikka- tai tilajärjestelyt 

Muu toiminnan erityispiirteet huomioon ottava tapa 

Edellytämme yli 16-vuotiailta asiakkailta ja toimintaan 
osallistuvilta koronatodistuksen esittämistä seuraavasti
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Keilaajat sijoitetaan radoille siten, että keilataan vain joka toisella radalla pl. yhdessä saapuvat ryhmät ja 
kilpailutoiminta. 
Keilahallin kahvion asiakaspaikkoja on vähennetty turvaetäisyyden takaamiseksi. Keilaratojen pelialueen 
kalustusta on vähennetty, jotta turvaetäisyys on mahdollista pitää.

Puku- ja pesuhuoneet eivät ole käytössä. Käyttäjät tulevat harrastamaan harrastusvaatteissa. Tenniksen ja 
sulkapallon harrastajat riisuvat ulkovaatteet ja laittavat sisäpelikengät jalkaan tennishallissa. Keilajaat 
riisuvat ulkovaatteet kahviossa ja keilakengät jalkaan pelialueella. Pukuhuoneissa olevista säilytyskaapeista 
voi hakea omat keilausvälineet.

Keilaratoja ohjaavat tabletit desinfioidaan aina käyttäjän vaihtuessa. Keila- ja tennishallin yleisissä tiloissa 
käytetään kasvomaskia. Keilatessa kasvomaskin käyttöä suositellaan aina silloin kun kahden metrin 
turvaetäisyyden noudattaminen koetaan vaikeaksi. 
Pelikaverille annetaan tilaa. Kättelyä ja läpyttelyä pelikavereiden kanssa tulee välttää.

KORONAPASSIA EI EDELLYTETÄ



 

 

 

 

 

2. Tilojen hallinnasta vastaavan yleiset velvollisuudet
Tartuntatautilain 58 c §:n mukaan toiminnan järjestäjän ja tilojen hallinnasta vastaavan on 
huolehdittava, että 
1. Asiakkaiden oleskelu on järjestettävä riittävän väljästi
2. Asiakkailla on oltava mahdollisuus käsien pesuun tai desinfioimiseen
3. Asiakkaille on annettava ohjeistus käsien puhdistamiseen, riittävän

turvaetäisyyden ylläpitämiseen sekä muihin tartuntojen leviämistä
ehkäiseviin toimenpiteisiin

4. Toimipaikan tilojen ja pintojen puhdistamista tehostetaan

Muuta huomioitavaa 

Lisätietoja 

Aluehallintovirastojen yhteystiedot (www.avi.fi)  

Aluehallintovirastojen yhteystiedot 
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Keila- ja tennishallin ulko-oven läheisyydessä ja kassalla on käsihuuhdetta, jota on käytetään hallille tullessa 
ja aina tarvittaessa.

Kahvion anniskelu lopetetaan klo 17 ja kahvio suljetaan klo 18. Kahvion sulkemisen jälkeen kahviotilat eivät 
ole käytössä, mutta kahviosta voi ostaa esim. virvokkeita mukaan ja liikunnan yhteydessä nautittavaksi.

Keilakilpailun yhteydessä katsojamäärä voi olla max. 20 hlöä.

Vältetään Keila- ja tennishallille tuloa, mikäli on lieviäkin hengitystieinfektion oireita.


